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КАТАЛОГ 2019
ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ
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ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
ЗДРАВКО
БОСЕВ
088/ 738 5002
Плевен - Ловеч - 
Свищов

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ
088/ 925 7175
Велико Търново - 
Габрово - Севлиево

РУМЯНА
ИВАНОВА
089/ 490 7200
Русе

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ВЛАДИМИР
ВИЧЕВ
088/ 422 2283
Шумен - Търговище - 
Разград

НУРИ
МУТИШ
088/ 738 0192
Русе - Разград - 
Търговище - Силистра

ПРЕСИЯНА
РУСЕВА
089/ 632 2123
Разград - Лозница - 
Търговище

ИЛИЯН
ИЛИЕВ
088/ 774 1135
Добрич - 
Силистра

ГЕОРГИ
ГЕРДЖИКОВ
088/ 848 6644
Северна България, 
ключови клиенти

ПРЕСЛАВ 
БОБЧЕВ
087/ 891 7172
Варна - Балчик - 
Каварна - Шабла

ЦВЕТЕЛИНА 
ГЕРДЖИКОВА
089/ 661 4998
Добрич -
Генерал Тошево

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
СНЕЖАНА 
ПРОДАНОВА
088/ 564 5333
София - Перник -
Кюстендил

ТИХОМИР 
ОСТРЕШЕВ
088/ 508 4596
Стара Загора - 
Чирпан - Раднево

ДОЙЧО
ДОЙЧЕВ
088/ 683 2203
Пловдив - Хисаря -
Брезово - Пазарджик

ЙОРДАН
ТЕНЕВ
089/ 895 6063
Сливен -
Нова Загора

ПЕНЧО
ЯНЕВ
088/ 898 8025
Бургас - Карнобат - 
Стралджа

ГЕРГАНА
МИХАЙЛОВА
089/ 645 2543
Хасково - Димитровград - 
Свиленград

МАРИН
МАРИНОВ
089/ 763 2713
Ямбол -
Елхово

ЛИЛИ
ГЕОРГИЕВА
088/ 874 7579
Враца - Оряхово -
Кнежа

ЦЕЗАРИНА
ЙОТОВА
088/ 336 6185
Враца

ИВАН
ФИЛИПОВ
088/ 785 6444
Монтана - Лом -
Враца

СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
ИНА
ВИНКОВА
088/ 888 1063
Видин  

УВАЖАЕМИ ФЕРМЕРИ,
Моля възползвайте се от възможността да се обаждате на нас и нашите колеги при всеки 
възникнал въпрос.

За нас ще бъде удоволствие да споделяме опита си с Вас и да търсим заедно
най-рационалните и практически решения.

Вашите предложения и идеи са наистина ценни за нас по пътя към общия ни успех и 
взаимното сътрудничество.

1766 гр. София, Младост IV, Бизнес Парк София, Сграда № 1 А, ет. 1
Тел.: 02 / 489 9160, Факс: 02 / 489 9167, www.corteva.com

ОФИС СОФИЯ

TM ,®, SM  Търговски марки и обслужване на Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer и свързаните с тях компании или съответните им собственици. © 2018 PHII

32 www.corteva.com

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, 

Всички Вие познавате фирма ПИОНЕР предлагаща високодобив-
ни хибриди семена от полски култури – царевица и слънчоглед. 

Фирмата е пазарен лидер в България и при двете култури, 
благодарение на голямото разнообразие от хибридите с висок и 
стабилен добивен потенциал, които посрещат изискванията на 
земеделските производители за технология на производство, 
устойчивост на различни вредители, устойчиви на различни 
климатични, неблагоприятни и стресови условия, и др. 

В настоящия нов каталог за 2019 година ще намерите най-
важната информация за нашите хибриди царевица и слънчоглед, 
включително най-новите, които ще внедрим в практиката през 
2019 година с практическите им предимства, препоръки за 
отглеждане, съвети и т.н.

Допълнително сме включили полезна практическа информация 
за  растителнозащитни решения за контрол на различни видове 
заплевелявания при двете култури.

Допълнителна информация може да получите и от нашите 
промотъри по места, които ще Ви дадат най-точни, коректни 
и обективни съвети и препоръки, според вашите нужди и 
изисквания.

Ако не сте отглеждали наши хибриди, опитайте и няма да се 
разочаровате !!!

А на земеделците, които ни се доверяват толкова много години, 
благодарим искрено и сърдечно за доверието им към фирма 
ПИОНЕР.

Пожелаваме ви благодатна и спорна 2019 година с пълни 
хамбари със зърно !!!   

  ЕКИПЪТ НА ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД
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Какво представляват Optimum® AQUAmax®

хибридите царевица на Пионер ???

• За първи път внедрени от Пионер и доказали се още през първата година в 
практиката 

 От първите 16 отглеждани хибриди в страната –                                                                  
 7 хибрида са Optimum® AQUAmax® на Пионер (източник Клефман 2018 г.)

 От първите 10 отглеждани хибриди в страната –                                                             
 6 хибрида са Optimum® AQUAmax® на Пионер (източник Клефман 2018 г.)

 От първите 6 отглеждани хибриди в страната –                                                       
4 хибрида са Optimum® AQUAmax® на Пионер  (източник Клефман 2018 г.)

• Разработени и селекционирани с патентованата система Accelerated Yield Tech-
nology (AYT), което означава технология за ускоряване на добивния потенциал 
на хибридите

• С потенциал за по-висок и по-стабилен добив при стресови неблагоприятни 
климатични условия

• Хибриди за минимизиране на риска и максимизиране на добивния потенциал 
от декар

 В 70% при сухи условия и 60% при оптимални условия на отглеждане 
превишават по добив стандартите, с които се сравняват

• Осигуряват надежден максимален добивен потенциал при оптимални условия 
и подобряват добивната стабилност при сухи стресови неблагоприятни 
климатични условия

 8% по-висок добив при сухи и 5% по-висок добив при оптимални условия в 
сравнение със стандартите

• По-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата при стресови 
неблагоприятни климатични условия – по-висок добив

• Всеки един хибрид от тази линия влиза в списъка с Optimum® AQUAmax® 
хибриди след няколкогодишно интензивно тестване при сухи условия и в 
условия на ограничени водни ресурси

• Осигуряват по-сигурни и по-стабилни добиви и по-високи печалби от декар 
площ – пример за такива добиви и доходи е 2017 (суха година) и 2018 година 
(валежна година) !!!

• Всяка година увеличаване на площите с Optimum® AQUAmax® хибриди, 
поради отличното им представяне и реалните практически предимства
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Какво представляват Optimum® AQUAmax®

хибридите царевица на Пионер ???

• За първи път внедрени от Пионер и доказали се още през първата година в 
практиката 

 От първите 16 отглеждани хибриди в страната –                                                                  
 7 хибрида са Optimum® AQUAmax® на Пионер (източник Клефман 2018 г.)

 От първите 10 отглеждани хибриди в страната –                                                             
 6 хибрида са Optimum® AQUAmax® на Пионер (източник Клефман 2018 г.)

 От първите 6 отглеждани хибриди в страната –                                                       
4 хибрида са Optimum® AQUAmax® на Пионер  (източник Клефман 2018 г.)

• Разработени и селекционирани с патентованата система Accelerated Yield Tech-
nology (AYT), което означава технология за ускоряване на добивния потенциал 
на хибридите

• С потенциал за по-висок и по-стабилен добив при стресови неблагоприятни 
климатични условия

• Хибриди за минимизиране на риска и максимизиране на добивния потенциал 
от декар

 В 70% при сухи условия и 60% при оптимални условия на отглеждане 
превишават по добив стандартите, с които се сравняват

• Осигуряват надежден максимален добивен потенциал при оптимални условия 
и подобряват добивната стабилност при сухи стресови неблагоприятни 
климатични условия

 8% по-висок добив при сухи и 5% по-висок добив при оптимални условия в 
сравнение със стандартите

• По-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата при стресови 
неблагоприятни климатични условия – по-висок добив

• Всеки един хибрид от тази линия влиза в списъка с Optimum® AQUAmax® 
хибриди след няколкогодишно интензивно тестване при сухи условия и в 
условия на ограничени водни ресурси

• Осигуряват по-сигурни и по-стабилни добиви и по-високи печалби от декар 
площ – пример за такива добиви и доходи е 2017 (суха година) и 2018 година 
(валежна година) !!!

• Всяка година увеличаване на площите с Optimum® AQUAmax® хибриди, 
поради отличното им представяне и реалните практически предимства
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С какво се отличават Optimum® AQUAmax® хибридите 
царевица и какви са практическите им предимства ???

• Здраво стъбло от корена до метлицата

• Мощно развитие на растенията в ранни фази след поникване

• По-мощно развита коренова система - по-добро хранене и по-малко 
зависимости от капризите на времето

• Удължен Stay Green зелен ефект на листната маса

• Използват по-малко вода за формиране на зърната/добива

• Много по-ефективно използват водата при по-сухи стресови условия

• Формират по-едри, издължени и тежки зърна

• По-висока 
издръжливост на суша 
по време на цъфтеж - 
опрашват се до +370С

• По-добро опрашване 
за формиране на 
зърната в кочана - в 
една метлица има 
прашец за минимум 
300 кочана

• Пълно запълване на 
кочана със зърна до 
върха му

• Поддържане на същото и 
дори по-високо ниво на 
фотосинтезата при сухи 
стресови условия

• Регулират по-бавното 
изпарение (изпускане на 
водна пара) от листата, 
при което се запазва 
тургора на растенията 
при сухи стресови 
условия

• Намалява се 
транспирацията на 
растенията и по-този 
начин се запазва влагата в 
растенията

• Листата на растенията 
не се усукват/ свиват, 
а остават нормално 
разтворени и развити 

Конкурентен хибрид AQUAmax® хибрид

Optimum® AQUAmax® Конкурентен хибрид

Конкурентен хибрид Optimum® AQUAmax® 
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  СЪЗДАДЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ ДОБИВ
ОТ ВСЯКА КАПКА ВОДА

ПОДОБРЕН КОНТРОЛ
ЗАТВАРЯНЕ НА УСТИЦАТА
За по ефикасно използване на водатаЗа по ефикасно използване на водатаЗа по ефикасно използване на водатаЗа по ефикасно използване на водата

БУЙНА  СВИЛА
За увеличен брой
на зърна в кочана

ИЗДЪЛЖЕНИ  ЗЪРНА
Поддържат добивния потенциал
при стрес в края на сезона

БАЛАНСИРАНА
КОРЕНОВА СИСТЕМА
За приемане на хранителните
вещества от по-голяма дълбочина 

ЗДРАВИ
от метлицата до корените

ПОДОБРЕН „STAYGREEN” 
ЕФЕКТ
повишава
сухоустойчивостта

СИЛНИ АГРОНОМИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
постигнати с най-нови
технологии на селекция

Използва 
ПО-МАЛКО ВОДА
за всеки килограм зърно

76%76%76%76% 65%65%65%65%65%
ПЕЧЕЛИВШ КОЕФИЦИЕНТ

ПРИ НАМАЛЕНИ
ВОДНИ УСЛОВИЯ

ПЕЧЕЛИВШ КОЕФИЦИЕНТ
ПРИ БЛАГОПРИЯТНИ 

УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

70 кг/дка 40 кг/дка
ПРЕДИМСТВО В ДОБИВА

при сухи условия
ПРЕДИМСТВО В ДОБИВА

при благоприятни условия 
за отглеждане

Жъни повече от всяка капка вода,
при суша или нормални условия на отглеждане
с хибридите от продуктовата линия
на Пионер Optimum® AQUAmax®
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  Какви са практическите предимства
на хибридите царевица на Пионер ???

• Силен имидж сред земеделците като най-силната и стабилна 
царевична фирма
 Пазарен лидер с 62% пазарен дял в България (източник Клефман 

2018 г.)
 От първите 16 отглеждани хибрида в страната – 13 хибрида са на 

Пионер/ Кортева  (източник Клефман 2018 г.)
• Много висок и стабилен добивен потенциал
• Голямо разнообразие от хибриди от всички ФАО групи
 (от ФАО 200 до ФАО 600) 
• Голямо разнообразие от хибриди във всяка една ФАО група
• Хибриди за екстензивно и интензивно производство
• Хибриди за полски условия и такива за по-висока надморска 

височина
• Хибриди според изискванията на земеделците – за точното място
• Хибриди едновременно за зърно и силаж с много висок добивен 

потенциал и качествени показатели
• Хибриди за по-ранна сеитба
• Хибриди с бърз начален старт на развитие след сеитба
• Мощно развита коренова система, спомагаща за нормално развитие 

на растенията - по-добро хранене и по-малко зависимости от 
капризите на времето

• Цъфтежа при някои хибриди е през първата половина на юни, при 
което се избягват жегите

• Много добре реагират като добив при интензивна технология на 
отглеждане

• Разликата в добива през влажна и суха година е минимална, особено 
за Optimum® AQUAmax® хибридите

• Възможност за отглеждане като втора култура след рапица и ечемик 
– възможност за допълнителен доход през същата стопанска година

• Много бързо отдаване на влагата на зърното преди жътва – 
спестяване на разходи за сушене

• Здрави и стабилни растения 
• В една метлица има прашец за опрашване и оплождане на минимум 

300 кочана
• Изравнени кочани, запълнени до върха със зърна 
• Зърно с високо хектолитрово тегло – по-високи качествени 

показатели
• Всички дистрибутори в България продават хибриди царевица на 

Пионер/ Кортева
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Р8409
ФАО 240

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Най-ранният хибрид на Пионер в група 
ФАО 200

• Висок добивен потенциал за ранна група

• Подходящ за райони с по-голяма 
надморска височина 

• Подходящ за втора култура

• Много добра толерантност на сухи условия 
и важни болести

• Бързо освобождаване на влагата на 
зърното

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1062 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

Р8523
ФАО 260

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок потенциал за добив 

• Подходящ за райони с по-голяма 
надморска височина 

• Подходящ за втора култура

• Сигурен добив при силно засушаване през 
втората половина на вегетацията

• Бързо изпускане на влагата на зърното

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1062 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

НОВ!
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Р8409
ФАО 240

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Най-ранният хибрид на Пионер в група 
ФАО 200

• Висок добивен потенциал за ранна група

• Подходящ за райони с по-голяма 
надморска височина 

• Подходящ за втора култура

• Много добра толерантност на сухи условия 
и важни болести

• Бързо освобождаване на влагата на 
зърното

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1062 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

Р8523
ФАО 260

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок потенциал за добив 

• Подходящ за райони с по-голяма 
надморска височина 

• Подходящ за втора култура

• Сигурен добив при силно засушаване през 
втората половина на вегетацията

• Бързо изпускане на влагата на зърното

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1062 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

НОВ!

98 www.corteva.com

 

Р8812
ФАО 290

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Ранен хибрид за зърно с много добри 
агрономически характеристики

• Стабилен и висок добивен потенциал при 
различни климатични условия

• Сигурен добив при силен стрес от суша при 
неполивни условия

• Ранно прибиране и по-ранна подготовка на 
полето за следваща култура

• Подходящ за втора култура

• Много добра толерантност към цветна 
главня

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1097 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р8816
ФАО 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• С най-висок добивен потенциал за хибриди 
в начало на група ФАО 300 при изпитването 
в наши опитни полета

• Толерантен към ниски температури при 
поникване

• Подходящ избор за по-късна сеитба

• Подходящ за ранно прибиране

• Подходящ за втора култура

• Сигурен добив при силен стрес от суша при 
неполивни условия

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1109 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка
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Р9175
ФАО 330

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал при силно засушаване през 
втората половина на вегетация 

• Силно развита коренова система

• Подходящ за отглеждане в цялата 
страна

• За отглеждане при суша и оптимален 
воден режим

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1144 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р9363
ФАО 340

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок и стабилен добивен потенциал 
при различни климатични условия

• Силно развита коренова система

• Подходящ избор за ранна сеитба

• Подходящ за райони със силно 
изразено засушаване в периода на 
цъфтеж

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1155

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р9175
ФАО 330

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал при силно засушаване през 
втората половина на вегетация 

• Силно развита коренова система

• Подходящ за отглеждане в цялата 
страна

• За отглеждане при суша и оптимален 
воден режим

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1144 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р9363
ФАО 340

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок и стабилен добивен потенциал 
при различни климатични условия

• Силно развита коренова система

• Подходящ избор за ранна сеитба

• Подходящ за райони със силно 
изразено засушаване в периода на 
цъфтеж

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1155

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р9074
ФАО 350

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок добивен потенциал 

• Бързо изпускане на влагата след 
достигане на физиологична зрялост

• Толерантен на високи температури във 
фази цъфтеж и наливане на зърното

• Средно високо залагане на кочана

• Много добра устойчивост на полягане

• Подходящ за райони със силно 
изразено засушаване в периода на 
цъфтеж

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1167

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 900 растения за реколтиране на дка

 

Р9578
ФАО 360

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок добивен потенциал 

• Бързо изпускане на влагата след 
достигане на физиологична зрялост

• Компенсира ниската гъстота, като 
формира втори равностоен кочан

• Подходящ за райони с изразен воден 
дефицит през вегетация 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1178

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 900 растения за реколтиране на дка

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р9241
ФАО 370

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Водещ Optimum® AQUAmax® хибрид 
• Изключително висок и стабилен добивен 

потенциал, включително при сухи стресови 
условия 

• Добивният потенциал не отстъпва на 
хибридите от по-горните ФАО групи

• Издържа на високи температури от фаза на 
интензивен растеж, през фаза цъфтеж и до 
фаза наливане на зърното

• Високо хектолитрово тегло
• Подходящ за отглеждане в цялата 

страна
• За отглеждане при суша и оптимален 

воден режим
• Температурна сума за достигане на 

физиологична зрялост – 1190

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р9486
ФАО 380

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок и стабилен добивен потенциал, 
включително при сухи стресови условия 

• Изключително добра сухоустойчивост и 
издържа на високи температури от фаза 
цъфтеж до фаза наливане на зърното

• Благоприятно съотношение добив към 
изпускане на влагата

• Мощно развита коренова система

• Подходящ за отглеждане в цялата 
страна

• За отглеждане в райони със силно 
изразен стрес от засушаване

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1190 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р9241
ФАО 370

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Водещ Optimum® AQUAmax® хибрид 
• Изключително висок и стабилен добивен 

потенциал, включително при сухи стресови 
условия 

• Добивният потенциал не отстъпва на 
хибридите от по-горните ФАО групи

• Издържа на високи температури от фаза на 
интензивен растеж, през фаза цъфтеж и до 
фаза наливане на зърното

• Високо хектолитрово тегло
• Подходящ за отглеждане в цялата 

страна
• За отглеждане при суша и оптимален 

воден режим
• Температурна сума за достигане на 

физиологична зрялост – 1190

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р9486
ФАО 380

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок и стабилен добивен потенциал, 
включително при сухи стресови условия 

• Изключително добра сухоустойчивост и 
издържа на високи температури от фаза 
цъфтеж до фаза наливане на зърното

• Благоприятно съотношение добив към 
изпускане на влагата

• Мощно развита коренова система

• Подходящ за отглеждане в цялата 
страна

• За отглеждане в райони със силно 
изразен стрес от засушаване

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1190 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р9415
ФАО 380

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Висок и стабилен добивен потенциал, 
включително при сухи стресови условия 

• Изключително добра сухоустойчивост 

• Много бързо изпускане на влагата след 
физиологична зрялост

• Мощно развита коренова система

• Отличен фитосанитарен профил

• Подходящ за отглеждане в цялата страна
• Подходящ за интензивна технология на 

отглеждане
• За отглеждане в райони със силно 

изразен стрес от засушаване
• Температурна сума за достигане на 

физиологична зрялост – 1190 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р9537
ФАО 390

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Отлични агрономически характеристики

• Подходящ за ранна сеитба

• Отлична сухоустойчивост 

• Много добра толерантност на северен 
листен пригор

• Отлично съотношение височина на 
растението към височина на залагане на 
кочана

• Много добра устойчивост на кореново и 
стъблено полягане

• Подходящ за плодородни полета с висок 
добивен потенциал

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1202 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 400 до 8 900 растения за реколтиране на дка

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р9757
ФАО 410

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал

• Здраво и високо растение

• Едри здрави зърна, покриващи до върха 
на кочана

• Подходящ за отглеждане в Северна 
България

• Подходящ за интензивна технология 
на отглеждане

• Подходящ за максимален добив при 
поливни и неполивни условия

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1213 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 300 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

РR37F73
ФАО 430

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много гъвкав и адаптивен хибрид 

• Стабилен добивен потенциал при 
климатични аномалии

• Добра толерантност към засушаване 

• Бързо отделяне на влагата след 
физиологична зрялост

• Подходящ за максимални добиви при 
неполивни условия

• Подходящ за производство на 
биоетанол

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1236 

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка

НОВ!

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ
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Р9757
ФАО 410

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал

• Здраво и високо растение

• Едри здрави зърна, покриващи до върха 
на кочана

• Подходящ за отглеждане в Северна 
България

• Подходящ за интензивна технология 
на отглеждане

• Подходящ за максимален добив при 
поливни и неполивни условия

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1213 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 300 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

РR37F73
ФАО 430

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много гъвкав и адаптивен хибрид 

• Стабилен добивен потенциал при 
климатични аномалии

• Добра толерантност към засушаване 

• Бързо отделяне на влагата след 
физиологична зрялост

• Подходящ за максимални добиви при 
неполивни условия

• Подходящ за производство на 
биоетанол

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1236 

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка

НОВ!

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ
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Р9903
ФАО 430

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Еталон Optimum® AQUAmax® хибрид
• Изключително висок и стабилен добивен 

потенциал, включително при сухи стресови 
условия 

• Изключително добра сухоустойчивост 
• Ранен цъфтеж
• Един от най-отглежданите
 Optimum® AQUAmax® хибриди в Европа
• Подходящ за отглеждане в цялата страна
• Подходящ за максимални добиви при 

сухи и оптимални условия 
• За отглеждане в райони със силно 

изразен воден дефицит по време на 
наливане на зърното

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1236 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 200 до 8 800 растения за реколтиране на дка

 

Р9911
ФАО 435

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Изключителен добивен потенциал, 
независимо от климатичните условия 

• Изразен Stay Green ефект

• Изключително едри кочани с големи 
зърна с оранжев цвят

• Подходящ за отглеждане в цялата 
страна

• Подходящ за максимални добиви при 
сухи и оптимални условия 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1236 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 100 до 8 700 растения за реколтиране на дка

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р0312
ФАО 440

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много добро съотношение на височина 
на растението към височина на залагане 
на кочана

• Много добра устойчивост на кореново и 
стъблено полягане

• Много добра толерантност на цветна 
главня

• Подходящ за максимални добиви при 
оптимални и сухи условия 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1236 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 100 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

Р0023
ФАО 450

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 
• Optimum® AQUAmax® хибрид с най-голяма 

отглеждана площ в България 
• Изключително висок и стабилен добивен 

потенциал, включително при сухи стресови 
условия в сравнение с предишното поко-
ление хибриди, които в момента са все още 
популярни на пазара

• Много по-бързо изпускане на влагата при 
достигане на физиологична зрялост

• Много мощна и здрава коренова система
• Изключително толерантен към високи темпе-

ратури през периода на цъфтеж и наливане 
на зърното

• Подходящ за отглеждане в цялата страна
• Подходящ за максимални добиви при сухи стресови и оптимални 

условия 
• За максимален добив и ниска влага по време на жътва
• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1248 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 100 до 8 700 растения за реколтиране на дка
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Р0312
ФАО 440

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много добро съотношение на височина 
на растението към височина на залагане 
на кочана

• Много добра устойчивост на кореново и 
стъблено полягане

• Много добра толерантност на цветна 
главня

• Подходящ за максимални добиви при 
оптимални и сухи условия 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1236 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 100 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

Р0023
ФАО 450

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 
• Optimum® AQUAmax® хибрид с най-голяма 

отглеждана площ в България 
• Изключително висок и стабилен добивен 

потенциал, включително при сухи стресови 
условия в сравнение с предишното поко-
ление хибриди, които в момента са все още 
популярни на пазара

• Много по-бързо изпускане на влагата при 
достигане на физиологична зрялост

• Много мощна и здрава коренова система
• Изключително толерантен към високи темпе-

ратури през периода на цъфтеж и наливане 
на зърното

• Подходящ за отглеждане в цялата страна
• Подходящ за максимални добиви при сухи стресови и оптимални 

условия 
• За максимален добив и ниска влага по време на жътва
• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1248 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 100 до 8 700 растения за реколтиране на дка
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Р0164
ФАО 460

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок добивен потенциал

• Стабилно представяне през различни 
години

• Едри здрави зърна тип конски зъб

• Подходящ за максимални добиви 
при оптимални и сухи условия 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1260 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка

 

Р0216
ФАО 480

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Optimum® AQUAmax® хибрид с 
изключително представяне

• Висок и стабилен добивен потенциал, 
както при сухи стресови, така и при 
оптимални условия на отглеждане

• Stay Green тип с отворени обвивни листа 
на кочана 

• Подходящ за отглеждане в цялата 
страна

• Подходящ за максимални добиви при 
сухи стресови и оптимални условия 

• Подходящ за производство на 
биоетанол и силаж 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1271 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 000 до 8 700 растения за реколтиране на дка

НОВ!
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Р0268
ФАО 480

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал

• Много добра толерантност на 
засушаване

• Едри зърна тип конски зъб

• Подходящ за максимални добиви при 
оптимални и сухи условия

• Подходящ едновременно за 
производство на зърно и силаж  

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1271

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 000 до 8 700 растения за реколтиране на дка

 

Р0937
ФАО 570

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Хибрид с висок добивен потенциал при 
поливни условия 

• Бързо отдаване на влагата от зърното 
след физиологична зрялост

• Устойчив на стъблено и кореново 
полягане

• Подходящ за максимални добиви при 
поливни условия 

• Подходящ за ранна сеитба

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1352

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 600 до 8 000 растения за реколтиране на дка

НОВ!

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р0268
ФАО 480

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал

• Много добра толерантност на 
засушаване

• Едри зърна тип конски зъб

• Подходящ за максимални добиви при 
оптимални и сухи условия

• Подходящ едновременно за 
производство на зърно и силаж  

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1271

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 6 000 до 8 700 растения за реколтиране на дка

 

Р0937
ФАО 570

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Хибрид с висок добивен потенциал при 
поливни условия 

• Бързо отдаване на влагата от зърното 
след физиологична зрялост

• Устойчив на стъблено и кореново 
полягане

• Подходящ за максимални добиви при 
поливни условия 

• Подходящ за ранна сеитба

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1352

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 600 до 8 000 растения за реколтиране на дка

НОВ!

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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Р1063
ФАО 620

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Хибрид с отличен добивен потенциал 
за зърно и силаж при оптимални и 
стресови условия 

• Формира голям кочан при благоприятни 
условия 

• Изключително високо енергийно 
съдържание в силажа, дължащо се на 
големия брой зърна в кочана

• Stay Green ефект – важна характеристика 
при силажното производство

• Подходящ за производство на силаж 
и биогаз 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1387

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 700 до 7 900 растения за реколтиране на дка

 

Р1241
ФАО 620

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Много висок и стабилен добивен 
потенциал за зърно и силаж при 
интензивна технология на отглеждане

• Здрави, високи, тъмно-зелени растения

• Stay Green ефект – важна характеристика 
при силажното производство

• Много високи качествени показатели на 
произведения силаж

• Подходящ за производство на зърно при 
интензивна технология на отглеждане 

• Подходящ за производство на силаж и 
биогаз 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1387

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 700 до 7 900 растения за реколтиране на дка

STAY
GREEN

НОВ!
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Р1535
ФАО 660

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Хибрид с отличен добивен потенциал за 
зърно и силаж при оптимални условия 

• Формира голям кочан с едри зърна

• Много добра устайчивост на цветна главня 

• Изключително високо енергийно 
съдържание в силажа, дължащо се на 
големия брой зърна в кочана

• Stay Green ефект – важна характеристика 
при силажното производство

• Подходящ за производство на зърно при 
интензивна технология на отглеждане 

• Подходящ за производство на силаж и 
биогаз 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1422

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 500 до 7 800 растения за реколтиране на дка

 

STAY
GREEN
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Р1535
ФАО 660

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Хибрид с отличен добивен потенциал за 
зърно и силаж при оптимални условия 

• Формира голям кочан с едри зърна

• Много добра устайчивост на цветна главня 

• Изключително високо енергийно 
съдържание в силажа, дължащо се на 
големия брой зърна в кочана

• Stay Green ефект – важна характеристика 
при силажното производство

• Подходящ за производство на зърно при 
интензивна технология на отглеждане 

• Подходящ за производство на силаж и 
биогаз 

• Температурна сума за достигане на 
физиологична зрялост – 1422

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 500 до 7 800 растения за реколтиране на дка

 

STAY
GREEN
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ИЗ В ЛЕ ЧЕ НИЕ ОТ СРО КО ВЕ ТЕ И УС ЛО ВИ Я ТА ЗА ЗА КУ-
ПУ ВА НЕ, ПРИ ЛА ГА НИ ОТ PIONEER ПРИ ПО КУП КА ТА НА 
СЕ МЕ НА ТА, СЪ ДЪР ЖА ЩИ СЕ В ТО ЗИ ЧУ ВАЛ

ЕК С П РЕС НА ГА РАН ЦИЯ ЗА ПРО ДУК ТА:
Дос тав чи кът га ран ти ра, че за ку пе ни те от не го се ме на от го ва рят 
на опи са ни е то на ети ке та в рам ки те на до пус ти ми те от к ло не ния, 
раз ре ше ни от за ко на, ако има та ки ва.
ОТ КАЗ ОТ ГА РАН ЦИЯ: ГОР НА ТА ЕК С П РЕС НА ГА РАН ЦИЯ ИЗ К ЛЮЧ-
ВА И ЗА МЕС Т ВА ВСИЧ КИ ДРУ ГИ ГА РАН ЦИИ, ЕК С П РЕС НИ ИЛИ 
ПРЕД ПО ЛА ГА Е МИ, ВКЛЮ ЧИ ТЕЛ НО ВСЯ КАК ВИ ГА РАН ЦИИ ЗА ПРО-
ДА ВА Е МОСТ И ПРИ ГОД НОСТ ЗА КОН К РЕТ НА ЦЕЛ, КО И ТО С НАС-
ТО Я ЩО ТО СЕ ИЗ К ЛЮЧ ВАТ ИЗ РИЧ НО.
Та зи га ран ция за ви си от пра вил на та упот ре ба за це ли, за ко и то 
се ме на та са пред наз на че ни, и не пок ри ва се ме на, ко и то са би
ли мо ди фи ци ра ни по ка къв то и да е на чин (вклю чи тел но, но не 
един с т ве но, ин сек ти цид на или фун ги цид на об ра бот ка на се ме на-
та, ко я то не е оси гу ре на от Дос тав чи ка) или ко и то са би ли обект 
на зло у пот ре ба, неп ра вил на упот ре ба, из ме не ние или неб реж но 
от но ше ние.
ОГ РА НИ ЧЕ НА ОТ ГО ВОР НОСТ:
Обез ще те ни е то на Ку пу ва ча или вся ко дру го ли це (не за ви си мо 
да ли ще та та е в ре зул тат на на ру ша ва не на га ран ция, до го вор, 
за ко но на ру ше ние, да ва що пра во то за пре дя вя ва не на иск, ог ра-
ни че на от го вор ност, или неб реж ност) е ог ра ни че но един с т ве но 
и из к лю чи тел но до раз ме ра на по куп на та це на на се ме на та или 
до тях на та за мя на, по из бор на Дос тав чи ка. При ни как ви об с то-
я тел с т ва Про да ва чът не но си от го вор ност за как ви то и да би ло 
пос лед ва щи или ин ци ден т ни за гу би, по не се ни от Ку пу ва ча или 
вся ко дру го ли це.
СВО ЕВ РЕ МЕН НО ПРЕ ДЯ ВЯ ВА НЕ НА ПРЕ ТЕН ЦИИ:
Сво ев ре мен но то пре дя вя ва не от стра на на Ку пу ва ча или вся ко 
дру го ли це на как ви то и да би ло пре тен ции, свър за ни с всич ки 
пред по ла га е ми де фек ти на за ку пе ни те се ме на, след ва да бъде 
из вър ше но в рам ки те на 15 дни от да та та на въз ник ва не на пред-
по ла га е мия де фект или от да та та на не го во то сво ев ре мен но от к-
ри ва не от стра на на Ку пу ва ча, за да мо же сво ев ре мен но да бъ де 
из вър ше на про вер ка на ни ва та (ни ви те), се ме на та или рас тя щи те 
рас те ния от пред с та ви тел на Дос тав чи ка, ка то та зи про вер ка при 
всич ки слу чаи след ва да се из вър ши пре ди при би ра не на ре кол-
та та. Не у ве до мя ва не то в рам ки те на го рес по ме на тия пе ри од ос-
во бож да ва Дос тав чи ка или вся ко дру го ли це от как ви то и да би ло 
прав ни пос ле ди ци.
ЦЯ ЛОС Т НО СПО РА ЗУ МЕ НИЕ:
Ку пу ва чът и вся ко дру го ли це потвърждават, че пред ход ни те ус-
ло вия и ко га то са приложими Тех но ло гич но то спо ра зу ме ние и 
Ръ ко вод с т во то за упот ре ба на про дук та, са ус ло вия за и ще се 
при ла гат при по куп ка та на те зи се ме на от Дос тав чи ка и при вся-
ка пос лед ва ща преп ро даж ба и/или прех вър ля не след то ва. То ва 
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НА ПО КУП КА ТА.

ЛИ ЦЕНЗ ЗА ЗА ЩИ ТА НА РАС ТИ ТЕЛ НИ ТЕ СОР ТО ВЕ:
Ед на или по ве че от ро ди тел с ки те ли нии, из пол з ва ни при про из-
вод с т во то на то зи хиб рид, как то и то зи хиб рид, са соб с т ве ност на 
Pioneer Overseas Corporation („POC”). Ро ди тел с ки те ли нии и то зи 
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про из вод с т во то на фу раж или зър но за фу раж или пре ра бот ка.
ЛИ ЦЕНЗ ЗА ТЪР ГОВ С КА ТАЙ НА:
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из вод с т во то на то зи хиб рид, как то и са ма та хиб рид на фор му ла, 
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пол з ва ни при про из вод с т во то на то зи хиб рид и про из ти ча що то от 
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не го по том с т во е на ру ше ние на те зи па тен ти, ако съ щес т ву ват. В 
та зи или дру ги стра ни то зи хиб рид и/или ед на или по ве че от ро-
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еле мен ти и/или мо гат да са ре зул тат от при ла га не то на един или 
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Вся как ва дру га упот ре ба, вклю чи тел но, но не един с т ве но, упот-
ре ба та на то зи хиб рид и/или не го ви те ро ди тел с ки ли нии, и/или 
про из ти ча що то от не го по том с т во, как то и про из ти ча щи те от не го 
рас те ния или час ти от рас те ния, съ дър жа щи как ви то и да би ло 
па тен то ва ни ге не тич ни еле мен ти, и/или про из ти ча щи от как ви то 
и да би ло па тен то ва ни про це си, и/или из ра зя ва щи как ви то и да 
би ло па тен то ва ни бе ле зи за съз да ва не на но ви сор то ве или мар-
кер-асис ти ра на се лек ция, или за це ли те на ген но то ин же нер с т во, 
е заб ра не на.
ДЕ ЛИ МОСТ:
Ако ня коя кла у за на то ва ли цен з но спо ра зу ме ние бъ де ка те го-
рич но ус та но ве на за не ва лид на, по ра ди как ва то и да би ло 
при чи на от съ да в ня коя стра на, ос та на ли те кла у зи на то ва 
ли цен з но спо ра зу ме ние не се за ся гат и ос та ват на пъл но 
ва лид ни и при ло жи ми за та зи стра на.

МЕЖДУНАРОДЕН ЧУВАЛ -
ЕТИКЕТ ЗА ЦАРЕВИЦА 6/04
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Старане™ Голд
Хербицид
Старане™ Голд е вегетационен 
хербицид за контрол на широколистни 
плевели в житни култури и царевица.                                             
Еталон срещу лепка и поветица.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Флуроксипир – 100 г/л

Флорасулам – 1 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Суспо-емулсия (СЕ)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Втора професионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Пшеница
Ръж
Овес
Ечемик
Тритикале

Всички икономически важни 
широколистни плевели, в т.ч. лепка 
и поветица, самосевки – слънчоглед, 
рапица (в ранна фаза) - конвенционална и 
технологична

180*
мл/дка

Вегетационно от трети
лист до преди поява на
флагов лист (BBCH 13-
45).

Царевица
за зърно и
силаж

Всички икономически важни широколист-
ни плевели, включително устойчиви на
хормоноподобните хербициди

120
мл/дка

От поява на първи лист
до разтваряне на шести
лист (BBCH 10-16)

Еталон срещу Лепка и Поветица

Какви съвети да следваме при приложение?

• Отличен партньор на Виктус® ОД за 
разширяване на плевелния спектър от 
широколистни видове в царевица

• Може да се прилага в късна фаза на житните 
култури за контрол на поветица

• Ако сте закупили Старане™ Голд и не сте 
го използвали в житни култури, може да го 
приложите в царевица през същата календарна 
година

• Приложим в температурен интервал от +7° 
до +25°C, когато вече има сокодвижение в 
плевелите

• Може да се смесва с фунгициди (Алегро®), 
противожитни хербициди (Палас® 75 ВГ), 
инсектициди и листни торове, но винаги 
предварително да се направаи тест за 
съвместимост

• Да не се прилага при сладка царевица и 
царевица за семепроизводство

• Да се следва фазата на плевелите при 
приложение – по-ранна фаза по-добър контрол 
на плевелите

Какви са практическите предимства? 

• Двойно системен с различен механизъм на 
действие на активните вещества

• Отличен контрол на кореновоиздънкови 
плевели - поветица, коприва

• Отличен контрол на широколистни 
плевели, включително трудни за контрол 
видове - лепка, ефемерни видове

• Бърз видим ефект благодарение на двете 
активни вещества

• Много добър контрол на плевели с 
восъчен слой

• Контрол на самосевки от клиърфийлд 
и експрес толерантни хибриди 
слънчоглед и рапица, приложен в точния 
момент

• Няма ограничение за следващи култури 
в сеитбооборота

• Може да се прилага до начало на изклася-
ване на житните култури (BBCH 45)

• Качествена суспоемулсионна
 формулация (СЕ) с много добро 

абсорбиране

* предстои пререгистрация в доза 150 мл/дка през 2019 година за житни култури
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Мустанг®

Хербицид
Мустанг® е селективен системен хербицид за
борба с широколистни, включително 
устойчиви на хормоноподобните хербициди 
плевели в пшеница, ечемик и царевица за 
зърно и силаж.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Флорасулам – 6,25 г/л

2,4Д естер – 300 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Суспензионен концентрат 
(СК)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Непрофесионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Пшеница и
Ечемик

Всички икономически важни 
широколистни плевели, включително 
слабочувствителни на хормоноподобните 
хербициди плевели

60 – 80*
мл/дка

Вегетационно във фаза 
братене на културата 
(BBCH 21-29)

Царевица
за зърно и
силаж

40-60*
мл/дка

Вегетационно във фаза 
от трети до пети лист на 
културата (BBCH 13-15)

Точно и ефикасно решение срещу
самосевки от технологична рапица и слънчоглед

Какви съвети да следваме при приложение?

• Приложим в температурен интервал от +10° - 
12°С до 25°С

• При наличие на плевели в ранна фаза да се 
прилагат ниските дози

• При наличие на плевели в напреднала фаза, 
паламида и самосевки, да се прилагат високите 
дози

• Може да се смесва с фунгициди, инсектициди, 
хербициди и листни торове, но винаги предва-
рително да се направи тест за съвместимост

• При сладка царевица и царевица за 
семепроизводство да се третира само ако 
селекционерът/собственикът на хибрида 
потвърди, че може да се прилага

• Да не се третират култури, които не са в добро 
състояние и са под стрес след измръзване, 
наводнение, засушаване и др.

• Широколистните плевели трябва да са от втори 
до осми лист, а коренищните плевели да са с 10-
15 см височина

• Да не попада върху съседни клутури, особенно 
ако са широколистни

Какви са практическите предимства? 

• Отличен контрол на широколистни 
плевели, включително трудни за контрол 
видове – лепка и лобода (в ранни фази)

• Отличен контрол на кореновоиздънкови 
плевели - паламида

• Перфектен и много бърз видим контрол 
на самосевки от клиърфийлд и експрес 
толерантни хибриди слънчоглед и 
технологична рапица

• Може да се прилага наесен и напролет
• Стимулиране и по-бързо действие на 

хербицида при топли и влажни условия
• Без проблеми за следващата култура в 

сеитбооборота
• 1 час след приложение е напълно 

абсорбиран
• Ако сте закупили Мустанг® и не сте го 

използвали в житни култури, може да 
го използвате в царевица през същата 
календарна година

• Гъвкава доза на приложение 
 според фазата на плевелите

* Високата доза се използва при висока плътност от паламида и кориандър и в по-напреднали фази на
плевелите
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12°С до 25°С

• При наличие на плевели в ранна фаза да се 
прилагат ниските дози

• При наличие на плевели в напреднала фаза, 
паламида и самосевки, да се прилагат високите 
дози

• Може да се смесва с фунгициди, инсектициди, 
хербициди и листни торове, но винаги предва-
рително да се направи тест за съвместимост

• При сладка царевица и царевица за 
семепроизводство да се третира само ако 
селекционерът/собственикът на хибрида 
потвърди, че може да се прилага

• Да не се третират култури, които не са в добро 
състояние и са под стрес след измръзване, 
наводнение, засушаване и др.

• Широколистните плевели трябва да са от втори 
до осми лист, а коренищните плевели да са с 10-
15 см височина

• Да не попада върху съседни клутури, особенно 
ако са широколистни

Какви са практическите предимства? 

• Отличен контрол на широколистни 
плевели, включително трудни за контрол 
видове – лепка и лобода (в ранни фази)

• Отличен контрол на кореновоиздънкови 
плевели - паламида

• Перфектен и много бърз видим контрол 
на самосевки от клиърфийлд и експрес 
толерантни хибриди слънчоглед и 
технологична рапица

• Може да се прилага наесен и напролет
• Стимулиране и по-бързо действие на 

хербицида при топли и влажни условия
• Без проблеми за следващата култура в 

сеитбооборота
• 1 час след приложение е напълно 

абсорбиран
• Ако сте закупили Мустанг® и не сте го 

използвали в житни култури, може да 
го използвате в царевица през същата 
календарна година

• Гъвкава доза на приложение 
 според фазата на плевелите

* Високата доза се използва при висока плътност от паламида и кориандър и в по-напреднали фази на
плевелите

2524 www.corteva.com

Мустанг®

ДЕМОПОЛЕ – АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ, ЕФЕКТ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ И САМОСЕВКИ, МАЙ 2018 Г.

ДЕМОПОЛЕ – АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ, ЕФЕКТ СРЕЩУ ПАЛАМИДА И САМОСЕВКИ, МАЙ 2018 Г.

КОНТРОЛА КОНТРОЛА
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СТАРАНЕ® ГОЛД 

МУСТАНГТМ

BBCH 10 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 16 BBCH 18

 РЕЛДАНТМ 22ДМ - ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ

ДУРСБАНТМ 4 ЕК - ПОДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

Срещу Смесено Заплевеляване

Срещу широколистни плевели

КАБАДЕКСТМ ЕКСТРА

АРИГОТМ ВГ

ВИКТУС® ОД

ПРИНЦИПАЛТМ ПЛЮС 

Борба с Вредителите
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СТАРАНЕ® ГОЛД 

МУСТАНГТМ

BBCH 10 BBCH 12 BBCH 14 BBCH 16 BBCH 18

 РЕЛДАНТМ 22ДМ - ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ

ДУРСБАНТМ 4 ЕК - ПОДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

Срещу Смесено Заплевеляване

Срещу широколистни плевели

КАБАДЕКСТМ ЕКСТРА

АРИГОТМ ВГ

ВИКТУС® ОД

ПРИНЦИПАЛТМ ПЛЮС 

Борба с Вредителите
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120 мл/дка; от 1-ви до 6-ти лист

40-60мл/дка; от 2-ри до 5-ти лист

30 мл/дка; от 2-ри до 6-ти лист

33 г/дка: + 0,1% Тренд 90; от 2-ри до 8–ми лист

125 мл/дка; от 2-ри до 8-ми лист

44 г/дка + 0,1% Тренд 90 от 2-ри до 6-ти лист

BBCH 34 BBCH 55 BBCH 65 BBCH 83

 РЕЛДАНТМ 22ДМ - ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ

ДУРСБАНТМ 4 ЕК - ПОДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

Срещу Смесено Заплевеляване

Срещу широколистни плевели

Борба с Вредителите
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Кабадекс™ Екстра
Хербицид
Кабадекс™ Екстра е вегетационен хербицид с
допълнително почвено действие за контрол 
на широколистни плевели при царевица,
отглеждана за зърно и силаж.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Флорасулам – 16.7 г/л
Мезотрион – 267 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Суспензионен концентрат 
(СК)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Втора професионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Царевица 
за зърно и 
силаж

Срещу едногодишни и многогодишни
широколистни плевели

30 мл/
дка

Вегетационно от 
фенофаза втори лист до 
шести лист на
културата (BBCH 12-16)

Гъвкавият хербицид за царевица

Какви съвети да следваме при приложение?

• Бутрак и паламида се контролират след 
поникването им

• Хербицидът да не попада върху съседни 
култури, особено ако са широколистни

• При смесване с фунгициди, инсектициди, 
хербициди и листни торове, винаги 
предварително да се направи тест за 
съвместимост

• Да не се смесва с карбаматни и 
органофосфорни инсектициди - трябва да има 
интервал на третирания от поне 7 дни

• При сладка царевица и царевица за 
семепроизводство да се прилага само ако 
селекционерът/ собственикът на хибрида 
потвърди, че може да се използва

• За подобряване действието на хербицида да се 
добави прилепител Тренд® 90

• Ако наесен се засява рапица на поле, третирано 
с Кабадекс™ Екстра - задължително да се 
извърши оран

• Да се спазват интервалите за следващата 
култура в сеитбооборота, отбелязан в етикета

• Приложим в температурен интервал от +7°/8°С 
до +25°С

• Смесим с Виктус™ 4 ОД за едновременен 
контрол на житни и широколистни плевели

Какви са практическите предимства? 

• Много бърз видим ефект - побеляване на 
листата, последвано от хлороза

• Допълнително почвено действие при 
вегетационно приложение за вторично 
поникващите широколистни плевели

• Отлична селективност към културата
• Отличен контрол на широколистни 

плевели, включително трудни за контрол 
видове

• Отличен контрол на кореновоиздънкови 
плевели – паламида

• Гъвкавост на приложение
• Стимулиране и по-бързо действие на 

хербицида при топли и влажни условия
• Един час след приложение Кабадекс™ 

Екстра е напълно абсорбиран от плевелите
• Без ограничение за следващата култура 

в сеитбооборота при спазване на 
препоръките за следващи култури

• Комбинирано почвено и вегетационно 
действие

• Не се отмива след обилен валеж и 
преовлажнена почва, като

 ефикасността се запазва напълно
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Кабадекс™ Екстра
Хербицид
Кабадекс™ Екстра е вегетационен хербицид с
допълнително почвено действие за контрол 
на широколистни плевели при царевица,
отглеждана за зърно и силаж.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Флорасулам – 16.7 г/л
Мезотрион – 267 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Суспензионен концентрат 
(СК)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Втора професионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Царевица 
за зърно и 
силаж

Срещу едногодишни и многогодишни
широколистни плевели

30 мл/
дка

Вегетационно от 
фенофаза втори лист до 
шести лист на
културата (BBCH 12-16)

Гъвкавият хербицид за царевица

Какви съвети да следваме при приложение?

• Бутрак и паламида се контролират след 
поникването им

• Хербицидът да не попада върху съседни 
култури, особено ако са широколистни

• При смесване с фунгициди, инсектициди, 
хербициди и листни торове, винаги 
предварително да се направи тест за 
съвместимост

• Да не се смесва с карбаматни и 
органофосфорни инсектициди - трябва да има 
интервал на третирания от поне 7 дни

• При сладка царевица и царевица за 
семепроизводство да се прилага само ако 
селекционерът/ собственикът на хибрида 
потвърди, че може да се използва

• За подобряване действието на хербицида да се 
добави прилепител Тренд® 90

• Ако наесен се засява рапица на поле, третирано 
с Кабадекс™ Екстра - задължително да се 
извърши оран

• Да се спазват интервалите за следващата 
култура в сеитбооборота, отбелязан в етикета

• Приложим в температурен интервал от +7°/8°С 
до +25°С

• Смесим с Виктус™ 4 ОД за едновременен 
контрол на житни и широколистни плевели

Какви са практическите предимства? 

• Много бърз видим ефект - побеляване на 
листата, последвано от хлороза

• Допълнително почвено действие при 
вегетационно приложение за вторично 
поникващите широколистни плевели

• Отлична селективност към културата
• Отличен контрол на широколистни 

плевели, включително трудни за контрол 
видове

• Отличен контрол на кореновоиздънкови 
плевели – паламида

• Гъвкавост на приложение
• Стимулиране и по-бързо действие на 

хербицида при топли и влажни условия
• Един час след приложение Кабадекс™ 

Екстра е напълно абсорбиран от плевелите
• Без ограничение за следващата култура 

в сеитбооборота при спазване на 
препоръките за следващи култури

• Комбинирано почвено и вегетационно 
действие

• Не се отмива след обилен валеж и 
преовлажнена почва, като

 ефикасността се запазва напълно
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Кабадекс™ Екстра

ДЕМОПОЛЕ – ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КНЕЖА, ОБЛ. ПЛЕВЕН – ЮНИ 2018 Г.

ДЕМОПОЛЕ – АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ, ЕФЕКТ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ – МАЙ 2018 Г.
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Ариго™ ВГ
Хербицид
Kомплексно хербицидно решение
за пълен контрол на житните и
широколистни плевели

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Никосулфурон – 120 г/кг
Римсулфурон – 30 г/кг
Мезотрион – 360г/кг

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Водоразтворими Гранули 
(ВГ)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Втора професионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Царевица 
за зърно и
силаж/ 
фураж

Едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели, включително
балур от коренища и паламида

33 г/дка +
0,1%

Тренд® 90

Вегетационно от 2-ри до
8-ми лист на царевицата
(BBCH 12-18)

Хербицидът за контрол
на всички важни плевели

Какви съвети да следваме при приложение?

• Да се прилага в ранни фази на едногодишните 
плевели и при 10 до 15 см височина на балура и 
паламидата

• Задължително към работния разтвор да се 
добави прилепител Тренд® 90 - 0.1%

• Да не се прилага върху стресирана царевица

• Ариго™ ВГ притежава отлична разтворимост, 
затова при приготвяне на работния разтвор 
директно може да се сипе в резервоара на 
пръскачката и накрая да се добави

 прилепителя

• При сладка царевица и царевица за 
семепроизводство да се ползва само ако 
селекционерът/ собственикът на хибрида 
потвърди, че може да се прилага

• Да не се прилага след почвени хербициди, 
съдържащи трикетонни молекули (мезотрион, 
темботрион)

• Да се спазват препоръките за сеитба за 
следващи култури в сеитбооборота, както е 
описано в етикета

• Да не попада върху съседни чувствителни 
(особено широколистни) култури

Какви са практическите предимства? 

• Двойно действие срещу житните и тройно 
действие срещу широколистните плевели

• Контролира всички икономически 
значими плевели с едно третиране

• Позволява едновременно борба 
с поникналите към момента на 
приложението плевели, така и чрез 
почвеното действие предотвратява 
вторично заплевеляване до 2 – 3 седмици

• Не е нужно да се смесва с друг хербицид 
за разширяване спектъра на действие

• Отлична селективност за културата и без 
ограничение за последващите култури при 
спазване на препоръките за сеитбооборота

• Дълъг период и гъвкавост на 
приложение от 2-ри до до 8-ми лист на 
царевицата

• Абсорбира се напълно от плевелите до 2 
часа

• Бърз видим ефект – побеляване, некроза и 
загиване на плевела до 15 дни

• Подходящ за технология без 
приложение на почвен хербицид
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Ариго™ ВГ
Хербицид
Kомплексно хербицидно решение
за пълен контрол на житните и
широколистни плевели

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Никосулфурон – 120 г/кг
Римсулфурон – 30 г/кг
Мезотрион – 360г/кг

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Водоразтворими Гранули 
(ВГ)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Втора професионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Царевица 
за зърно и
силаж/ 
фураж

Едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели, включително
балур от коренища и паламида

33 г/дка +
0,1%

Тренд® 90

Вегетационно от 2-ри до
8-ми лист на царевицата
(BBCH 12-18)

Хербицидът за контрол
на всички важни плевели

Какви съвети да следваме при приложение?

• Да се прилага в ранни фази на едногодишните 
плевели и при 10 до 15 см височина на балура и 
паламидата

• Задължително към работния разтвор да се 
добави прилепител Тренд® 90 - 0.1%

• Да не се прилага върху стресирана царевица

• Ариго™ ВГ притежава отлична разтворимост, 
затова при приготвяне на работния разтвор 
директно може да се сипе в резервоара на 
пръскачката и накрая да се добави

 прилепителя

• При сладка царевица и царевица за 
семепроизводство да се ползва само ако 
селекционерът/ собственикът на хибрида 
потвърди, че може да се прилага

• Да не се прилага след почвени хербициди, 
съдържащи трикетонни молекули (мезотрион, 
темботрион)

• Да се спазват препоръките за сеитба за 
следващи култури в сеитбооборота, както е 
описано в етикета

• Да не попада върху съседни чувствителни 
(особено широколистни) култури

Какви са практическите предимства? 

• Двойно действие срещу житните и тройно 
действие срещу широколистните плевели

• Контролира всички икономически 
значими плевели с едно третиране

• Позволява едновременно борба 
с поникналите към момента на 
приложението плевели, така и чрез 
почвеното действие предотвратява 
вторично заплевеляване до 2 – 3 седмици

• Не е нужно да се смесва с друг хербицид 
за разширяване спектъра на действие

• Отлична селективност за културата и без 
ограничение за последващите култури при 
спазване на препоръките за сеитбооборота

• Дълъг период и гъвкавост на 
приложение от 2-ри до до 8-ми лист на 
царевицата

• Абсорбира се напълно от плевелите до 2 
часа

• Бърз видим ефект – побеляване, некроза и 
загиване на плевела до 15 дни

• Подходящ за технология без 
приложение на почвен хербицид
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Ариго™ ВГ

ДЕМОПОЛЕ – ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КНЕЖА, ОБЛ. ПЛЕВЕН - ЮНИ 2018 Г.

ДЕМОПОЛЕ – С. ТРЪСТЕНИК, ОБЛ. РУСЕ - ЮЛИ 2018 Г.
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Виктус® ОД
Хербицид
Системен вегетационен хербицид за борба
срещу едногодишни и многогодишни житни и
някои широколистни плевели при царевица.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Никосулфурон – 40 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Маслена дисперсия (ОД)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Непрофесионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Царевица 
за зърно и
силаж/ 
фураж

Едногодишни и многогодишни житни и
някои едногодишни широколистни
плевели, включително балур от
коренища

100-150
мл/дка

Вегетационно от 1-ви до
8-ми лист на царевицата
(BBCH 12-18)

Класически вегетационен
хербицид при царевица

Какви съвети да следваме при приложение?

• Пълната ефективност на Виктус® ОД се 
проявява когато се прилага при активно 
растящи плевели

• При третиране на плевели в напреднала фаза, 
хербицидният ефект може да варира от пълен 
контрол до подтискане. Нивото на ефективност 
зависи от видовете плевели, фазата им на 
развитие и климатичните условия и гъвкавата 
доза на приложение

• Плевелите са най–чувствителни в следните 
фази:

 - Балур от коренища: 15 – 20 см височина
 - Кощрява, кръвно просо и диво просо:
  1-ви – 3-ти лист
 - Кокоше просо и другите едногодишни
  житни: от 1 -ви лист до братене
 - Едногодишни широколистни:
  2-ри – 4-ти лист

• За разширяване контрола на плевелите
 Виктус® ОД може да се смесва с 

противошироколистни хербициди (Старане™ 
Голд, Мустанг®, Кабадекс® Екстра)

• Преди употреба опаковката да се разклати 
интензивно, за да се хомогенизира 
съдържанието

Какви са практическите предимства? 

• Гъвкава доза на приложение според 
фазата на плевлите

• Качествена и подобрена формулация 
Маслена дисперсия (ОД) със следните 
предимства:

 - По-добро и по-бързо прилепване
 - Здраво задържане на капките
 - По-добра и по-бърза абсорбция
 - По-бърза транслокация до
    растежните точки
 - По-бърз хербициден ефект
• Без проблеми за следващата култура в 

сеитбооборота
• Абсорбира се напълно от плевелите до 2 

часа
• Гъвкав и широк интервал на 

приложение – до 8-ми лист на царевицата
• Отлична селективност за културата
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Хербицид
Системен вегетационен хербицид за борба
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Хербицид
Kомплексно хербицидно решение
за пълен контрол на житните и
широколистни плевели

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Никосулфурон – 92 г/кг
Римсулфурон – 23 г/кг
Дикамба – 550 г/кг

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Водоразтворими Гранули 
(ВГ)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Непрофесионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Царевица 
за зърно и
силаж/ 
фураж

Едногодишни и многогодишни житни и
широколистни плевели, включително
балур от коренища и паламида

44 г/дка +
0,1%

Тренд® 90

Вегетационно от 2-ри до
6-ти лист на царевицата
(BBCH 12-16)

Хербицидът за контрол
на всички важни плевели

Какви съвети да следваме при 
приложение?

• Да се прилага в ранни фази на 
едногодишни плевели и при 10 до 15 см 
височина на балура и паламидата

• Задължително към приготвения работен 
разтвор да се добави прилепителя Тренд® 
90 - 0.1%

• Да не се прилага върху стресирана 
царевица

• При приготвяне на работния разтвор, 
хербицидът първо трябва да се разтвори 
в отделен съд с вода, след което се сипва 
в резервоара на пръскачката, допълва 
се до горе с вода и накрая се добавя 
прилепителя

• Хербицидът е с разширен период на 
действие благодарение на активните 
си вещества, които действат в различен 
времеви интервал след приложение

• Да не попада върху съседни чувствителни 
(особено широколистни) култури

Какви са практическите 
предимства? 

• Не е нужно да се смесва с друг 
хербицид за разширяване спектъра 
на действие

• Контрол на всички икономически 
важни плевели, включително и трудно 
контролируеми, с едно третиране

• Широк прозорец и гъвкавост на 
приложение от 2-ри до до 6-ти лист на 
царевицата

• Отличен контрол на балур от 
коренища и паламида

• Подходящ за технология без 
приложение на почвен хербицид

• Селективен тройно системен 
вегетационен хербицид, с различен 
механизъм на действие, синергизъм 
и взаимнодопълващо се действие на 
активните вещества

• Двойно действие срещу житните 
и тройно действие срещу 
широколистните плевели

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ
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Как да изберем хербицид?
Продукт Температу-

ри на
приложение

Кога да се прилага

Срещу широколистни плевели

Старане™
Голд

Над +7°С · При силно заплевеляване с поветица (фаза 10-15см дължина)
· При напреднала фаза на плевелите
· Във фаза от 1-ви до 6-ти лист на културата (BBCH10-16)
· Хербицид без ограничение в сеитбооборота

Мустанг® Над +10°/ 12°С · При силно заплевеляване, включително в прераснали фази 
от самосевка рапица и слънчоглед

· Във фаза от 3-ти до 5-ти лист на културата (BBCH13-15)
· Много бърз инициален ефект от хербицида след третиране
· Хербицид без ограничение в сеитбооборота

Кабадекс®

Екстра
Над +7°С · Когато търсите едновременно почвено и вегетационно 

действие от хербицида
· Когато търсите дълъг период н априложение – от 2-ри до

6-ти лист на културата (BBCH12-16)
· Впечтляващ визуален ефект (побеляване) от хербицида, с 

последвала некроза и пълно загиване на плевелите

Хербициди срещу смесено заплевеляване

Виктус™ОД До +25°С · Когато има преообладаващо заплевеляване с житни 
плевели, включително балур от коренища

· Когато търсите хербицида с гъвкава доза на приложение
· За разделно третиране срещу житните плевели
· Във фаза от 2-ри до 8-ми лист, самостоятелно или в 

комбинация с противошироколистни хербициди
· Хербицид без ограничение в сеитбооборота

Ариго™ВГ До +25°С · При заплевеляване с житни и широколистни плевели
· Когато търсите гъвкавост и по-широк прозорец на 

приложение до 8-ми лист на културата
· Едновременно почвено и вегетационно действие на 

хербицида с впечатляващ визуален ефект върху плевелите
· Когато желаете да изведете ранна вегетационна борба с 

плевелите без приложение на почвен хербицид

Принципал™
Плюс

До +25°С · При заплевеляване с житни и широколистни плевели
· За коригиращо третиране след почвени хербициди, 

съдържащи трикетонни молекули (мезотрион, темботрион)
· Във фаза от 2-ри до 6-ти лист на културата
· Хербицид без ограничение в сеитбооборота
· Когато желаете да изведете само ранна 

вегетационна    борба с плевелите без приложение на                                
почвен хербицид
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ШИРОКОЛИСТНИ 
ПЛЕВЕЛИ

Кабадекс™
Екстра

Старане™ 
Голд

Мустанг® Принципал™ 
плюс

Ариго™ВГ Виктус™ 
ОД

Абутилон (Просфорник) +++ +++ +++ +++ +++ +++

Бутрак (Свиница) +++ +++ +++ +++ +++ +

Бяла куча лобода +++ +++ +++ +++ +++ +

Видове Пипериче +++ +++ +++ +++ +++ ++

Видове щир +++ +++ +++ +++ +++ ++

Врабчови чревца +++ +++ +++ +++ +++

Галингоза +++ +++ +++ +++ +++

Дива ряпа +++ +++ +++ +++ +++ +++

Див коноп +++ +++ +++ +++ +++

Кострец +++ +++ +++ +++ +++

Лайка +++ +++ +++ +++ +++ +++

Лютиче +++ +++ +++ +++ +++

Млечок +++ +++ +++ +++ +++ +

Овчарска торбичка +++ +++ +++ +++ +++

Паламида +++ +++ +++ +++ +++ +

Поветица +/+ +++ +/+ ++/+ +/+

Полски синап +++ +++ +++ +++ +++ +++

Попова лъжичка +++ +++ +++ +++ +++

Рапица в късна фаза +/+ +/+ +++ ++

Рапица в ранна фаза +++ +++ +++ +++ +++

Росопас ++ +++ +++

Слънчоглед самосевка +++ +++ +++ +++ +++ +++

Спореж +++ +++ +++ +++ +++ +

Татул +++ +++ +++ +++ +++

Тученица ++ ++ ++ ++ ++ +

Фасулче ++ +++ ++ ++ ++

Черно куче грозде +++ ++/+ +++ +++ +++ ++

ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ Принципал™ 
плюс

Ариго™ВГ Виктус™ 
ОД

Балур от семена и коренища +++ +++ +++

Видове Кощрява +++ +++ +++

Див овес +++ +++ +++

Диво просо +++ +++ ++

Едногодишна метлица +++ +++ +++

Кокошо просо +++ +++ +++

Кръвно просо +++ +++ +++

Райграс видове +++ +++ +++

+++ -  Чувствителни плевели
++ -  Умерено чувствителни плевели
  + -  Устойчиви плевели
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години, тъй като са със отлична сухоустойчивост и много бързо отделят 
влагата от зърното след достигане на физиологична зрялост. Най-дово-

лен съм от царевичните хибриди от Optimum® AQUAmax® продуктова 
линия. Сея P9911, P9903, P0023. От тези хибриди през тази година полу-

чихме средни добиви от полетата от 1200 до 1300 кг/дка. Заложихме и 
на новия хибрид P9415, които е нов и се отчете с перфектни резултати 

от над 1300 кг/дка. За мен хибридите на Пионер са номер 1.

Доволен съм от хибридите на Пионер семена от който получавам 
добри добиви на отделни полета. През тази стопанска година 

добива ми надминаваше 1600 кг от декар. Заложих традиционно 
на P0216 и P9903. При слънчогледа на P64LE25 и P64LE99

Талиб Талиб, Екани АД,
с. Трем, обл. Шумен

Братя Райчеви,
с. Крумово, обл. Пловдив

Ивайло Иванов, Рос Агро ООД
с. Селановци, обл. Враца

Кооперация Зора,
гр. Кнежа, обл. Плевен



3938

ЗП Владимир Милев,
гр. Вълчедръм, обл. Монтана

Агроплам-2008 ЕООД , Пламен Кундурджиев,
с. Голеж, обл. Силистра

Сея основно и предимно хибридите на фирма Пионер, повече от 10 
години, тъй като са със отлична сухоустойчивост и много бързо отделят 
влагата от зърното след достигане на физиологична зрялост. Най-дово-

лен съм от царевичните хибриди от Optimum® AQUAmax® продуктова 
линия. Сея P9911, P9903, P0023. От тези хибриди през тази година полу-

чихме средни добиви от полетата от 1200 до 1300 кг/дка. Заложихме и 
на новия хибрид P9415, които е нов и се отчете с перфектни резултати 

от над 1300 кг/дка. За мен хибридите на Пионер са номер 1.

Доволен съм от хибридите на Пионер семена от който получавам 
добри добиви на отделни полета. През тази стопанска година 

добива ми надминаваше 1600 кг от декар. Заложих традиционно 
на P0216 и P9903. При слънчогледа на P64LE25 и P64LE99

Талиб Талиб, Екани АД,
с. Трем, обл. Шумен

Братя Райчеви,
с. Крумово, обл. Пловдив

Ивайло Иванов, Рос Агро ООД
с. Селановци, обл. Враца

Кооперация Зора,
гр. Кнежа, обл. Плевен

3938 www.corteva.com

Агроном Радослав Радев, Кристера Агро АД,
гр. Попово, обл. Търговище

Агротератерм ООД, Веско Николов
с. Равно поле, обл. София

Кръстьо Кръстев, Агро Кръстеви ООД,
с. Тишевица, обл. Враца

Красимир Пеловски,
гр. Кнежа, обл. Плевен

Сеитба на царевица,
Добричко

инж. Росен Коев, ПК Зора,
с. Тръстеник, обл. Русе



40

СИГУРНА ПЕЧАЛБАВИСОКИ ДОБИВИ

P0023 P9903 P9415

P0216 P9911 P9486

P8523 P9175 P9241

Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

НОВ!

®, TM, SM са регистрирани търговски марки и обслужване на DuPont, Pioneer или съответните им собственици. © 2018 PHII.
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PB16

С помощта на приложение, чрез смартфон или таблет ще може на място да се получи пълна 
информация за семената намиращи се в торбата - производство,  произход, кълняемост, 
абсолютна маса на 1 000 бр. семена.
Холограмата допълнително защитава оригиналния продукт.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ АВТЕНТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТА
1. СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ СТЪПКИ, ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ТОРБАТА СЪС СЕМЕНА НА ПИОНЕР Е АВТЕНТИЧНА.
● Проверете за точките и цифрите чрез накланяне защитения етикет, за да видите всяка страна на 

холограмата:

2. РАЗГЛЕДАЙТЕ ТОРБАТА:
● Проверете вашата торба и защитения етикет.
● Вижте за признаци на повреда, подправяне, липсващи етикети, както и непозната опаковка или други 

особености.

3. СЪОБЩЕТЕ ЗА НЕРЕДНОСТИ:
● Ако подозирате, че вашата торба може да е фалшива, моля свържете се с нас .

Във връзка с възникнали 
опити за продажба на фалшиви 
семена, Пионер призовава 
всички фермери да се обръщат 
директно към дистрибуторите 
за заявки. Списък на 
дистрибуторите може да се 
получи от всеки регионален 
агроном на Пионер.
От 2016 г. има допълнителна 
защита на торбите с баркод и 
холограмен стикер. 

1 точка
НАКЛОНЕТЕ НАДОЛУ

2 точки
НАКЛОНЕТЕ НАЛЯВО

3 точки
НАКЛОНЕТЕ НАДЯНО

4 точки
НАКЛОНЕТЕ НАГОРЕ
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Тихомир Миловски, ЕТ Иван Миловски,
гр. Кнежа, обл. Плевен

Агротератерм ООД, Веско Николов
с. Равно поле, обл. София

Любомир Йотов, 
с. Бутан, обл. Враца

Красимир Пеловски,
гр. Кнежа, обл. Плевен

Агротератерм ООД, Веско Николов
с. Равно поле, обл. София

Кооперация Дибич, Иван Борисов,
с. Дибич, обл. Шумен

Отглеждаме 5000 дка слънчоглед и 6000 дка царевица  с хибридите на 
Пионер. 2008 година опитахме за пръв път Експрес  технологията с хи-
брида LE19. Вече 10 години я прилагаме  и полетата ни станаха по-чис-

ти, добива стабилен и продукцията с отлични показатели за масленост.   
P64LE25 и P64LE99 достигнаха до  е 350 кг с масленност  47% от 2200 

дка.   От Р0216 прибрахме 1325 кг с 13,8 влага, от 800 дка площ.
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Ангел Недялков, фирма ЕТ Милениум-Ангел Недялков,
 село Пишурка, обл. Монтана

Дамян Сретениев, ЗП Светлин Сретениев,
с. Владимирово, обл. Монтана

За поредна година хибридите на фирма Пионер, както в опитното 
поле ,така и на производствените ми полета доказаха своето 

предимство. Отличават се със стабилни и високи добиви, както в 
дъждовни ,така и в сухи години. От слънчогледа залагам основно и 

предимно на P64LE25, както и на P64LE99. Това са двата хибрида , 
които при мен се представят най-добре и с най-високи добиви.

През тази година решихме да изведем опити на фирма Пионер със слънчо-
гледови хибриди, като засяхме техните хибриди по ЕКСПРЕС групата, така и 
конвенционалните им предложения. Добивите бяха прекрасни и при двете 
технологии на отглеждане, като отчетените резултати бяха от 350 до 430 кг/

дка при влага на зърното 5-6%. На производствени площи сеем хибридите 
LE25, LE121, LL125, LL06. Много сме доволни от хибрида Р64LE121, като от  

140 дка площ получихме средно 372 кг. Новият конвенционален хибрид 
Р64LL125, впечатли с постигнатите резултати и догодина смятаме да засеем 

повече декари с него.

Илиян Младенов Илиев, агроном във фирма АРТ Фокус ЕООД,
с. Расово, обл. Монтана

Севгин Назми, Изгрев ООД,
с. Изгрев, обл. Шумен

инж. Росен Коев, ПК Зора,
с.Тръстеник, обл. Русе

Повече от 7 години традиционно извеждаме демо опити на фирма 
Пионер, както с царевица, така и със слънчоглед. Всяка година 

получаваните резултати са високи и стабилни. На нашите полета 
сеем основно хибриди на Пионер, като фаворит при слънчогледа 

ни е P64LE25 следван от P64LE99, HE118. През тази година от ня-
колко полета с хибрида LE25 получихме среден добив от над 400 
кг. Това е хибрида на Пионер който се представя най- добре при 

всякакви почвено климатични условия. Хибридите на Пионер ни 
дават сигурност и спокойствие и затова залагаме предимно на тях.

Изключително сме доволни от представените слънчогледови и царе-
вични хибриди от Пионер Семена. С тяхна теоретична и практическа 

помощ постигаме рекордни резултати и от двете култури.

ЗК Безмер, Янаки Михов, агроном,
с. Безмер, обл. Добрич
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P64LР130
R45

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 
• Средноранен Clear�eld® Plus хибрид
• Стабилно здраво средно високо растение 

(до 160 см)
• Толерантен на сухи условия 
• Висок добивен потенциал при нормални и 

сухи условия (8)
• Високо маслено съдържание (6) 
• Добър фитосанитарен профил
• Устойчив на Вертицилиум
• За контрол на плевелите да се ползват 

хербицидите ПУЛСАР ПЛЮС или 
ЛИСТЕГО ПЛЮС

• Подходящ за заплевелени полета с
 житни и широколистни плевели
• Подходящ за заразени полета 
 със синя китка до раса G , чрез пръскане 
• Устойчивост на мана (раси PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
• Устойчивост на синя китка (Or 5, Or 7) – раса А до F

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране

НОВ!

Clearfield® Plus е регистрирана търговска марка на BASF.

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ
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P64ВВ01
R43

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен конвенционален шарен птичи 
хибрид 

• Висок добивен потенциал (9)

• Ниско маслено съдържание – подходящ за 
храна на птици (2) 

• Положително реагира на третиране с 
фунгициди – повишава се добива и се 
подобрява физиологичното състояние на 
растението 

• Подходящ за чисти полета от бутрак и паламида
• Подходящ за заразени полета със синя китка до раса F  
• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)

• Устойчивост на синя китка (Or 7) – раса А до F

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране

 

P64НН132
R48

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен конвенционален хибрид, 
създаден от български селекционер (проф. 
Нено Ненов)

• Високоолеинов хибрид
• Стабилно здраво средно високо растение
• Толерантен на сухи стресови условия 
• Висок добивен потенциал при нормални и 

сухи условия (9)
• Високо маслено съдържание (6) 
• Устойчив на Вертицилиум
• За производство на масло с високо съдържание на олеинова 

киселина
• Подходящ за чисти полета от бутрак и паламида
• Подходящ за заразени полета със синя китка до раса F  
• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)
• Устойчивост на синя китка (Or 5, Or 7) – раса А до F 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 600 до 6 000 растения на дка за реколтиране

НОВ!

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ
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Нено Ненов)
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• Толерантен на сухи стресови условия 
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сухи условия (9)
• Високо маслено съдържание (6) 
• Устойчив на Вертицилиум
• За производство на масло с високо съдържание на олеинова 
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НОВ!

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ
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P64LL129
R42

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен конвенционален хибрид, 
създаден от български селекционер (проф. 
Нено Ненов)

• Стабилно здраво растение

• Толерантен на сухи условия 

• Висок добивен потенциал при нормални и 
сухи условия (9)

• Високо маслено съдържание (6) 

• Добър фитосанитарен профил

• Подходящ когато искате да получите максимален добив 
при нормални и сухи условия

• Подходящ за чисти полета от бутрак и паламида
• Подходящ за заразени полета със синя китка до раса F  
• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)

• Устойчивост на синя китка (Or 5, Or 7) – раса А до F 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 600 до 6 000 растения на дка за реколтиране

 

P64LL125
R43

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен конвенционален хибрид, 
създаден от български селекционер (проф. 
Нено Ненов)

• Стабилно здраво растение, устойчиво на 
кореново полягане

• Висок добивен потенциал при нормални и 
сухи условия (9)

• Високо маслено съдържание (6) 
• Толерантен на фомопсис 
• Подходящ когато искате да получите максимален добив при 

нормални и сухи условия
• Подходящ за чисти полета от бутрак и паламида
• Подходящ за заразени полета със синя 

китка до раса G  
• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)
• Устойчивост на синя китка (Or 5, S II) –               

раса А до G – Pioneer Protector® Синя китка

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 600 до 6 000 растения на дка за реколтиране

НОВ!

НОВ!

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ
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Хербицид
Успешен контрол на проблемните широколистни плевели 
като паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), 
бутрак (Xanthium spp), черно куче грозде (Solanum nigrum) 
и други при ExpressSun слънчогледови хибриди.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
трибенурон-метил –
500 г/кг

ФОРМУЛАЦИЯ: 
Водоразтворими гранули 
(ВГ) по нова SX технология    

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Непрофесионална

Култура Плевели Доза Момент на 
приложение

Слънчоглед – хи-
бриди с марка на 
Пионер, САЩ и 
Синджента, Швей-
цария, толерантни 
на Експрес® 50 СГ

Едногодишни и многогодишни 
широколистни плевели, в т.ч. бутрак 
(Xanthium strumarium) и паламида (Cirsi-
um arvense) при ExpressSun® толерантни 
хибриди слънчоглед

4 г/дка 
+ 0,1 % 
Тренд® 

90

Вегетационно във 
фаза след 1-ва 
двойка същински 
листа на културата 
(ВВСН 12 – 17)

Единственият регистриран хербицид
за ЕxpressSun® хибриди слънчоглед

Експрес® 50 СГ*

Какви съвети да следваме при приложение?

• Експрес® 50 СГ  е устойчив на дъжд, паднал два 
часа след третирането

• Тъй като Експрес® 50 СГ е  селективен 
по отношение фазата за ExpressSun® 
слънчогледови хибриди на марка Пионер и 
слънчогледови хибриди на фирма Синджента, 
които са толерантни на Експрес® 50 СГ, 
важна и определяща за хербицидния ефект е 
фазата на плевелите. Най-подходящите фази 
за широколистните плевели, в т.ч. бутрак и 
паламида, е 2-6 лист (10 – 15 см височина на 
паламидата)

• За контрол на житните плевели се препо-
ръчват регистрирани почвени хербициди 
или вегетационно регистрирани хербици-
ди, приложими разделно от Експрес® 50 СГ

Какви са практическите предимства? 

• Прибавянето на прилепител Тренд® 90 
– 0,1% към работния разтвор е задължи-
телно, тъй като подобрява значително 
хербицидния ефект на продукта

• Възможност за коригиращо
 третиране при вторично
 заплевеляване

* Експрес® е регистрирана търговска марка на FMC

00 09 10 12 19 51 57 59 61 63 65 69 85
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P64НE118
R45

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен хибрид

• Високоолеинов хибрид

• Висок добивен потенциал (8)

• Високо маслено съдържание (7) 

• Високо съдържание на олеинова киселина 
(над 92%)

• Много добър фитосанитарен профил

• За производство на масло с високо 
съдържание на олеинова киселина

• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – 
Pioneer Protector® Мана

• Устойчивост на синя китка – раса А до Е

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 400 до 6 000 растения на дка за реколтиране

 

P64LE99
R49

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Среднокъсен хибрид
• Втория най-отглеждан хибрид в България
• Висок добивен потенциал (9)
• Високо маслено съдържание (6)
• Толерантен на фома и склеротиния по 

питата (7)
• Подходящ за цялата страна
• Подходящ за интензивна технология на 

отглеждане – много добре реагира при 
висок агрофон на отглеждане 

• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – 
Pioneer Protector® Мана

• Устойчивост на синя китка 
– раса А до G – Pioneer 
Protector® Синя китка

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН
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P64LE25
R43

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен хибрид
• Висок добивен потенциал при нормални
 и сухи условия (9)
• Високо маслено съдържание (7)
• Толерантен на сухи условия (8)
• Много добър фитосанитарен профил (8)
• Изравнени зърна във всички части на питата
• Предпочитан от преработватели за белене –
 висок рандеман 
• Подходящ за цялата страна
• Подходящ за полета с труден фитосанитарен 

профил 
• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) –
 Pioneer Protector® Мана
• Устойчивост на синя китка – 

раса А до G – Pioneer
 Protector® Синя китка

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 400 до 6 000 растения на дка за реколтиране

 

P64LE121
R44

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Средноранен хибрид

• Висок добивен потенциал при сухи условия (8)

• Високо маслено съдържание (8)

• Толерантен на сухи условия (8)

• При влажни условия да се прилага фунгицид 

• Подходящ за райони със силно изразено 
засушаване (без валежи)

• Подходящ за Южна България 

• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)

• Устойчивост на синя китка (Or 5, Or 7) –               
раса А до F 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 400 до 5 700 растения на дка за реколтиране

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ВИСОКО 
МАСЛЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАН-

ТЕН

УСТОЙЧИВ 
НА СИНЯ 

КИТКА

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН
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P62LE122
R37

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Ранен хибрид

• Висок добивен потенциал (8)

• Високо маслено съдържание (7) 

• Подходящ и за втора култура

• Подходящ за ранна сеитба

• Подходящ за полета с по-висока 
надморска височина

• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – 
Pioneer Protector® Мана

• Устойчивост на синя китка – раса А до Е

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране

 

P63LE113
R39

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИБРИДА 

• Ранен хибрид

• Висок добивен потенциал при нормални и 
сухи условия (9)

• Високо маслено съдържание (7) 

• Толерантен на сухи условия (8) 

• Подходящ и за втора култура

• Подходящ за ранна сеитба

• Подходящ за полета с по-висока 
надморска височина

• Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – 
Pioneer Protector® Мана

• Устойчивост на синя китка – 
раса А до G –

 Pioneer Protector® Синя китка

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА – 5 300 до 5 700 растения на дка за реколтиране

НОВ!
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СИНЯ КИТКА

ОТЛИЧЕН
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  Високоолеинови хибриди
 Висок добивен потенциал
 Високо съдържание на олеинова киселина
 Единствената фирма до момента, която предлага високоолеинови хибри-

ди по Express® технологията – Р64НЕ118, Р64НН132
• Хибриди едновременно за интензивно и екстензивно производство

• Хибриди, които могат да се комбинират и взаимно допълват в производството
 Пример – P63LE113 (ранен) и P64LE25 (средноранен)

• Хибриди едновременно за полски условия и за по-висока надморска височина

• Хибриди едновременно за „лоши“ (неплодородни) и  „хубави“ (плодородни) произ-
водствени полета

• Хибриди едновременно за нормални и сухи стресови условия

• Хибриди, които могат да посрещнат изискванията на земеделците

• Хибриди с повишена сухоустойчивост

• Хибриди, които са подходящи и могат да се отглеждат като втора култура
 Възможност за отглеждане като втора култура след ечемик, грах – възможност 

за допълнителни доходи през същата стопанска година
 С добивен потенциал от 140 до 280 кг/дка, който покрива разходите за производ-

ство и осигурява дори по-висока добавена стойност от декар

• Хибриди с различна вегетация – ранни, средноранни, среднокъсни – възможност 
за избор на хибрид според вегетацията

• „Бърз и експлозивен“ старт на развитие на хибридите след сеитба

• Маслено съдържание над стандарта – до 48 – 51%

• Високо съдържание на олеинова киселина (над 84%)

• Много добър фитосанитарен профил – устойчиви/толерантни на комплекс от бо-
лести

• Всяка година внедряване на нови и обещаващи високодобивни хибриди, включи-
телно за втора култура

• Положителна реакция след пръскане с фунгициди
 Освен пълния контрол на болестите, се подсилва физиологичното развитие и 

фотосинтезата на растенията – резултата е по-висок добив

• Пълно опрашване и запълване на питите, включително в центъра

• Хибриди устойчиви на всички разпространени раси мана по слънчогледа, включи-
телно най-вирулентните такива – Pioneer Protector® Мана 
 Без проблеми за културата при благоприятни условия за развитие на маната

• Хибриди устойчиви на всички раси синя китка, включително най-новите вирулент-
ни такива – F и G - Pioneer Protector® Синя Китка
 Могат да се засяват без проблеми на всякакви площи, дори да не знаете че са 

заразени със синя китка, или че са заразени със синя китка раси F и G

• Положителна реакция при пръскане с листни торове съдържащи Бор – подобрява 
се опрашването и оплождането и се повишава добива и масленото съдържание

• Възможност за белене – възможност за по-висока изкупна цена 

• Всички дистрибутори в България продават хибриди слънчоглед на Пионер/ Кортева
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телно най-вирулентните такива – Pioneer Protector® Мана 
 Без проблеми за културата при благоприятни условия за развитие на маната

• Хибриди устойчиви на всички раси синя китка, включително най-новите вирулент-
ни такива – F и G - Pioneer Protector® Синя Китка
 Могат да се засяват без проблеми на всякакви площи, дори да не знаете че са 

заразени със синя китка, или че са заразени със синя китка раси F и G

• Положителна реакция при пръскане с листни торове съдържащи Бор – подобрява 
се опрашването и оплождането и се повишава добива и масленото съдържание

• Възможност за белене – възможност за по-висока изкупна цена 

• Всички дистрибутори в България продават хибриди слънчоглед на Пионер/ Кортева

54

Какви са практическите предимства на хибридите 
слънчоглед на Пионер ???

• Силен имидж сред земеделците като най-силната и стабилна слънчогледова фир-
ма
 Лидер с 55% пазарен дял в България (източник Клефман 2018 г.)
 От първите 4 отглеждани хибрида в България –
 3 хибрида са на Пионер/ Кортева  (източник Клефман 2018 г.)
	От първите 8 отглеждани хибрида в България –
 4 хибрида са на Пионер/ Кортева  (източник Клефман 2018 г.)
 От първите 5 отглеждани Експрес хибрида в Европа –
 4 хибрида са на Пионер/ Кортева  (източник Клефман 2018 г.)
 Най-отглеждания хибрид в България е на Пионер/ Кортева –
 P64LE25 с 34% пазарен дял от площта на слънчогледа в България
 (източник Клефман 2018 г.)

• Много висок и стабилен добивен потенциал

• Стабилни и адаптивни за всички райони на отглеждане на слънчоглед

• Стабилност в добивите при благоприятни и неблагоприятни условия на отглеж-
дане 

• Мощна и дълбоко развита коренова система – по-добро усвояване на хранител-
ните вещества и водата от дълбоките почвени слоеве

• Хибриди от всички технологии на отглеждане
 За Express® технология – лидер с 92% пазарен дял в сегмента и първи внедре-

ни в практиката хибриди за тази технология в България преди повече от 12 
години 
 Най-конкурентни хибриди, както по добивен потенциал и стабилност, 

така и от производствено-разходна гледна точка
 Първите три хибрида на Пионер/ Кортева заемат 47% от площта на слън-

чогледа в страната и 86% от сегмента на Express® технологията в страната 
(източник Клефман 2018 г.)

 С най-отглеждания хибрид в България – P64LE25 с 34% пазарен дял от 
площта на слънчогледа в страната и 62% от сегмента на Express® техноло-
гията в страната (източник Клефман 2018 г.)

 За Конвенционална технология (линолови хибриди за олио, хибриди шарен 
слънчоглед) – лидер с 61% пазарен дял в сегмента (източник Клефман 2018 г.)
 Ново поколение конвенционални хибриди (P64LL125, Р64LL129), създа-

дени от български селекционер във фирмата (Проф. Нено Ненов)
- С добивен потенциал по-висок от стандартите в България
- С повишена устойчивост на по-сухи и по-стресови условия
- Толерантни на синя китка над раса Е
- Толерантни на расите мана разпространени в България

 Нов високоолеинов конвенционален хибрид (Р64НН132) с висок добивен 
потенциал и високо съдържание на олеинова киселина

 За Clear�eld® и Clear�eld® Plus технология
 Устойчиви на всички раси мана разпрастранени в България
 Обещаващ висок добивен потенциал
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УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, 

Всички Вие познавате фирма ПИОНЕР предлагаща високодобив-
ни хибриди семена от полски култури – царевица и слънчоглед. 

Фирмата е пазарен лидер в България и при двете култури, 
благодарение на голямото разнообразие от хибридите с висок и 
стабилен добивен потенциал, които посрещат изискванията на 
земеделските производители за технология на производство, 
устойчивост на различни вредители, устойчиви на различни 
климатични, неблагоприятни и стресови условия, и др. 

В настоящия нов каталог за 2019 година ще намерите най-
важната информация за нашите хибриди царевица и слънчоглед, 
включително най-новите, които ще внедрим в практиката през 
2019 година с практическите им предимства, препоръки за 
отглеждане, съвети и т.н.

Допълнително сме включили полезна практическа информация 
за  растителнозащитни решения за контрол на различни видове 
заплевелявания при двете култури.

Допълнителна информация може да получите и от нашите 
промотъри по места, които ще Ви дадат най-точни, коректни 
и обективни съвети и препоръки, според вашите нужди и 
изисквания.

Ако не сте отглеждали наши хибриди, опитайте и няма да се 
разочаровате !!!

А на земеделците, които ни се доверяват толкова много години, 
благодарим искрено и сърдечно за доверието им към фирма 
ПИОНЕР.

Пожелаваме ви благодатна и спорна 2019 година с пълни 
хамбари със зърно !!!   

  ЕКИПЪТ НА ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД
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